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Stowarzyszenie „Pozytywnie Zabiegani Sanok”

Postanowienia ogólne
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Projektu będą
przebywać na terenie PARK ETNOGRAFICZNY / SKANSEN ul. Rybickiego 3 38-500
SANOK. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Projektu obowiązana
jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Projektu poprzez
określenie zasad zachowania się korzystania z terenu, na którym przeprowadzany jest
Projekt.
3. Celem Projektu jest :
• Oddanie hołdu polskim patriotom, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę
Niepodległości w 1918 r.
• Promocja patriotyzmu i wzmacnianie tożsamości narodowej.
• Oddanie hołdu wszystkim żołnierzom, którzy walczyli na frontach I i II wojny światowej w obronie
ojczyzny. Wspomnienie żołnierzy którzy nie wrócili do domu, polegli w walkach z Niemcami i
Sowietami.
• Służba mieszkańcom Sanoka poprzez atrakcyjną paletę wydarzeń sportowych,
kulturalnych, rozrywkowych etc.
• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
• Popularyzacja biegania jako prostej i łatwo dostępnej dla człowieka formuły
uprawiania sportu.
Przebieg Projektu
Projekt rozpocznie się w dniu 16.11.2109r o godzi 05:00, a zakończy się o godzinie 18:00
1. Start sztafety – 05.00
2. Otwarcie biura – 06.00
3. Start sztafety ( uczestnictwo nordic walking) – 10.00
4. Prelekcja na temat odzyskania przez Polskę Niepodległości – 11.45
5. Start sztafety ( uczestnictwo nordic walking) – 12.00
6. Piknik rodzinny połączony z pieczeniem kiełbasek i poczęstunkiem – 13.30
7. Zakończenie imprezy, zamknięcie biura – 18.00
Zasady organizacyjne
1. Projekt ma charakter otwarty.
2. Osoby nieletnie uczestniczą w Projekcie za zgodą opiekunów i pod ich opieką.
3. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób nieletnich.
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4. Uczestnicy Projektu są zobowiązani zachowywać się na terenie objętym Projektem w
sposób nie zagrażający ich bezpieczeństwu oraz innych uczestników Projektu.
5. Uczestnicy zobowiązują się stosować do komunikatów i poleceń wydawanych przez
Organizatora.
6. Projekt jest imprezą bezalkoholową – uczestnicy mają bezwzględny zakaz wnoszenia i
spożywania alkoholu na terenie objętym Projektem
7. W sytuacji zauważenia niepokojącego zdarzenia uczestnicy są zobowiązani powiadomić
niezwłocznie Organizatora.
8. Osoby będące pod wpływem alkoholu oraz zakłócające porządek Projektu będą
wypraszane.
9. Każdy z uczestników odpowiedzialny jest za zachowanie czystości na terenie Projektu i
wyrzucanie śmieci do koszy wyznaczonych do tego celu.
10. Partnerzy są zobowiązani do zachowania czystości na własnych stosikach oraz złożenia
stoisk i wyrzucenia śmieci do koszy wyznaczonych do tego celu.
11. Uczestnicy i partnerzy Projektu są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich
urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora i
właściciela obiektu.
12. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa, potencjalnie zagrażający
porządkowi publicznemu będą wypraszane z teren obiektu w czasie trwania Projektu
13. Wizerunek osób przebywających na terenie Projektu może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych. Udział w Projekcie jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na
wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego w trakcie imprezy.
14. Regulamin biegu ( sztafety ) jest dostępny na stronie www.pozytywnisanok@gmail.com
oraz w biurze biegu.
Na terenie, na którym odbywa się Projekt obowiązuje bezwzględny zakaz:
1. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków
odurzających.
2. Palenia tytoniu.
3. Wnoszenia wszelkiego rodzaju materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, mogących
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.
Osoby nie przestrzegające zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające
porządek będą pociągnięte do odpowiedzialności.
Regulamin udostępniony jest do publicznej wiadomości przy wejściach na teren obiektu i na stronie
internetowej Organizatora.
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania
zawartych powyżej postanowień i poleceń Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą
uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie
zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na
występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne,
awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło.
3. Pytania
dotyczące
Regulaminu
należy
kierować
e-mailowo
na
adres
pozytywnisanok@gmail.com
Nasza strona internetowa: https://pozytywnisanok.pl/
https://www.facebook.com/pozytywniezabieganisanok/
Dyrektor organizacyjny: Łukasz ŁAGOŻNY 698315991

